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OKTÓBER 6.

Az aradi vértanúkra emlékeztünk. Városunkban a Kárpátok – Erdély Baráti 
Kör kezdeményezéseként életre hívott emlékhelynél, az aradi vértanúk 
tiszteletére emelt Kossuth Lajos utcai kopjafánál a Himnusz elhangzása 
után Nagy János polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd a 
Vitézi Rend székkapitányának vitéz Veres Kálmán János adta át a szót. 
A  beszédben és a József Attila Általános Iskola diákjai által előadott 
műsorban történelmünk szomorú eseményeit idézték fel. Lázár Gergő, a 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója Kossuth Lajos 1890-ben írt 
torinói levelét olvasta fel. A koszorúzás során a Mikecz Kálmán Honvéd 
és Huszár Bandérium tagjai közreműködtek. Az emlékezés a Szózat közös 
eléneklésével zárult.

Az eseményen jelen volt Jaksa-Ladányi Emma alpolgármester, önkor-
mányzatunk képviselői, egyházi vezetők, intézményvezetők, a civil szerve-
zetek tagjai, városunk iskoláit képviselő pedagógusok, diákok és a nyugdí-
jasklubok tagjai. Ezúton is köszönjük a diákok műsorát előkészítő tanárok: 
Szabóné Kiss Beáta, Pusoma Gáborné és Nagy-Szilvási Gabriella munkáját 

OKTÓBER 23.

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 66. évfordulója alkal-
mából a Gyergyószentmiklós téren az '56-os emlékműnél és Heidinger 
János kopjafájánál koszorúkat helyeztek el az egybegyűltek, majd a meg-
emlékezés a Városi Könyvtár és Közösségi Házban folytatódott. A Székely 
Miklós Városi Kórus műsora után köszöntőt mondott Nagy János polgár-
mester. Beszédében kiemelte, hogy:

„Bárcsak össze tudnánk fogni most is úgy, mint elődeink '56-ban! (…) 
1956 nem volt annyira régen. Szüleink és nagyszüleink emlékeiben még 
akár közvetlenül is élhet. Aki teheti, kérdezze meg őket, beszélgessen 
velük, idézze fel mindenki, milyen volt azokban a vészterhes időkben 
élni. A szabadságharc története a szívünkre hat, felidézve talán belát-
juk, hogy a béke és a szabadság az összefogás által lesz a miénk.”

A megemlékezésen a Múzsák Társulat és a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd 
és Huszár Bandérium tagjai közreműködtek.

TISZTELET A HŐSÖKNEK! 

A megemlékezésekről készült videófelvételeket megtekinthetik a Szigetszentmiklós Város Hivatalos 
Facebook-oldalán, illetve önkormányzatunk YouTube-csatornáján.
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A testület egyhangúlag döntött idén is a ki-
emelkedő tanulmányi eredményű, szociá-
lisan rászoruló tanulók ösztöndíjának tá-
mogatása mellett. Az önkormányzat azon 
pályázókat támogatja, akik alap- vagy közép-
fokú köznevelési intézményben nappali tago-
zaton tanulnak, és az előző két tanévben 4,0 vagy a feletti tanulmányi át-
lagot értek el. Emellett a pályázónak szociális rászorultságát is bizonyítania 
kell a pályázati kiírás feltételeinek alapján. A részletes tájékoztatót és je-
lentkezési lapot honlapunkon találják a szülők, gondviselők.

Önkormányzatunk – ahogyan a korábbi években is – csatlakozott a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2023. évi fordulójához. Az ösztöndíj az esélyteremtés érdekében a 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőokta-
tásban való részvétel támogatására alapított lehetőség. A többszintű 
rendszer pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkor-
mányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által 
nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. 

Az Apróka Bölcsőde intézményvezetőjének státuszbővítés iránti 
kérelme. Az idei évben önkormányzatunk több alkalommal biztosított 
álláslehetőséget intézményeiben. A szeptember 26-i testületi ülésen az 
Apróka Bölcsőde státuszbővítés-kérelmét egyhangúlag megszavazta a 
testület. Két fő konyhai dolgozó felvételét támogatják a döntéshozók.

A testület a közútkezelési és útellenőri feladatok 
ellátására, azon belül az úthálózat fenntartá-
sával kapcsolatos feladatokra nyújtható ke-
retösszeg emeléséről döntött 10 igen, 2 tar-
tózkodás mellett. A háború okozta gazdasági 
válság miatt minden alapanyagnak emelkedett az 
ára, emiatt hamarabb elfogyott az a keretösszeg, 
amelyet az idei évre tervezett az önkormányzat. 
Csaknem 3 millió forinttal kellett kibővíteni a keretösszeget, melyet pél-
dául KRESZ-táblák kihelyezésére vagy cseréjére fordít városunk.

Tovább fejlődik a város, hiszen több helyszínen szépül és zöldül. 
Elkezdődött a Spar körüli terület parkrekonstrukciója – erről is döntött a 
képviselő-testület. Az üzlet előtti zöldterület a füvesítés és a viacolorozás 

mellett új növényeket kap, míg a mellette lévő régi park is felfrissül. 5 db 
bordó levelű juhar, 1 kislevelű hárs, 29 nyári orgona, 5 kék oszlopos bo-
róka, 63 bordó levelű törpeborbolya, 51 vesszős köles, 160 évelő növény, 
valamint 89 cserje vegyesen kerülnek elültetésre. Köztéri padok, kandelá-
ber, hulladékgyűjtő, automata öntözőrendszer és a régi szökőkút szikla-
kertté alakítása is a tervek között szerepel. A Spar és a DM közötti terület 
is megújul, oda is új viacolor burkolat, padok, hulladékgyűjtők és 3 darab 
díszbabérral beültetett dézsa kerül majd. A tervet két DK-s képviselő nem 
támogatta.

A karácsonyi díszvilágítás ez évi fel- és leszerelése kapcsán felmerült 
egy javaslat, melyet a Gazdasági és Városrészek Fejlesztéséért Felelős 
Bizottság nyújtott be. Egy korábbi döntés alapján már tudjuk, hogy a 
szűkösebb anyagi helyzetre való tekintettel városunk idén nem vásárol 
újabb díszvilágítási elemeket, és a meglévőket is főképp a városközpont 
dekorálására használja. Annak érdekében, hogy településünk egyéb köz-
ponti területei, mint például a Bucka vagy Lakihegy városrészek is dísze-
sebb ünnepi hangulatot kapjanak – az említett bizottság a jövő évi költ-
ségkeret kialakításához tett javaslatot. A javaslat szerint 2023-ban 10 
millió forintot terveznének a karácsonyi díszek bővítésére. 

Megvalósulhat a Városi Könyvtár és Közösségi Ház (VKKH) fűtés-
korszerűsítése. Korábban, az éves költségvetési keret megvitatásánál 
merült fel egy nagyobb összeg, amiből a VKKH teljes felújítását tervezte 
a képviselő-testület, de sajnos a kialakult gazdasági helyzet ezt nem en-
gedi. Azonban a VKKH jelenlegi fűtésrendszere elavult, így a testület a 
kazánház korszerűsítésének terveit szavazta meg egyhangúlag.

ÖSSZEFOGLALÓ 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. szeptember 26-i rendes, nyilvános ülése 
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A Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház, illetve annak összes intézmé-
nye: a felnőtt- és gyermekkönyv-
tár, a Helytörténeti Gyűjtemény, az 
Ádám Jenő Emlékház, az Aula 

Galéria, a Városi Galéria és a 
Molnár Imre Citeragyűjtemény 
működése is biztosított az előttünk 
álló téli időszakban – közölte 
örömmel Lázár Gergő igazgató, 

miután Nagy János polgármester 
arról tájékoztatta, hogy az idei év-
ben az önkormányzat által fenn-
tartott intézményekben nem ter-
veznek megszorító intézkedéseket 

a magasabb energiaárak miatt. Az 
igazgató hozzátette, hogy termé-
szetesen törekednek a költségha-
tékony működésre a fűtési szezon-
ban is.

NYITVA MARAD

Október 20-án 118 fő véradót köszönthettek a Városi Könyvtár és 
Közösségi Házban, így ismét példát mutattak a véradók városunkban – 
közölte a szigetszentmiklósi Vöröskeresztes Alapszervezet. Külön öröm 
számukra, hogy 10 véradó első alkalommal választotta a segítség e 
formáját.

100-NÁL TÖBB HŐS NYÚJTOTTA KARJÁT 14 000 VIRÁG OKTÓBERBEN
Az Aries Nonprofit Kft. végzi Szigetszentmiklóson 
az önkormányzattal kötött szerződés alapján a 
parkfenntartási tevékenységet. Örülünk, hogy 
az elmúlt évekhez hasonlóan idén is tár sa sá-
gunkat bízta meg a városvezetés ezzel a fel-
adattal. A zöldfelületek gondozása egész évben 
bőven ad munkát kollégáink számára. Minden 
évszaknak megvan a maga szépsége. Ősszel a ragyogó 
napsütést felváltja a szemerkélő eső, a felhők takarta égbolt és a 
lehulló őszi falevelek színpompás látványt nyújtanak. 

Ebben az időszakban végezzük az elvirágzott egynyári virágok 
kiszedését, helyükre többszínű árvácskát, valamint lila és fehér 
színű díszkáposztát telepítünk. Amennyiben az időjárási körülmé-
nyek kedvezőek maradnak, az ütemterv szerint október végére kb. 
14 ezer virágot ültetünk ki.

Parkfenntartási tevékenységünk nem merül ki abban, hogy vi-
rágokkal szépítjük településünket. Szigetszentmiklós város terüle-
tén jelenleg 23 db önkormányzati tulajdonú játszóteret üzemeltet 
társaságunk. Az év hátralévő időszakában 7 játszótéren elörege-
dett eszközök (pl. csúszdalap, mászókötél, rúgós játék stb.) cseréjét 
végezzük el, további 5 helyszínre kerülnek új eszközök (homokozó, 
rugós játékok, ivókút). 

Munkatársaink kellő figyelemmel és szakértelemmel gondozzák 
a zöldterületeket, szépítik városunkat, figyelembe véve a lakosság 
és a városvezetés igényeit, kéréseit.

„Aries” Nonprofit Kft.

2022. október 19. és november 20. között zajlik a számlálóbiztosi 
terepmunka, ekkor az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok 
közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető. Ebben az idő-

szakban a számlálóbiztosok felkeresik azokat a címeket (háztartásokat), 
ahonnan az önkitöltési időszakban nem érkezett elektronikus kérdőív. 
A sikeres kapcsolatfelvételt követően elektronikus eszközön valameny-
nyi, a címen életvitelszerűen élő háztartástagról kitöltik a népszámlá-
lási kérdőíveket.

2022. november 21. és november 28. között kerül sor a pótössze-
írásra, mely időszakban már csak azon személyeket írja össze a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH), akik a számlálóbiztosok általi inter-
jú keretében sem teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. 
Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek jelentkezniük kell a helyi 
népszámlálási felelősnél, akinek gondoskodnia kell az ő összeírásukról 
is. Tehát a pótösszeírás során, a polgármesteri hivatalban jelentkezve, 
2022. november 28. éjfélig válaszolhatja meg a kérdéseket.

A NÉPSZÁMLÁLÁS MENETE

A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét online módon ok-
tóber 1-je és 19-e között tehette meg, a november végéig tartó 
számlálás ezután két módon teljesíthető.
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Október 20-án Szigetszent miklós három területén helyezhettünk el új 
facsemetéket, miután önkormányzatunk sikeresen pályázott a MOL-Új 
Európa Alapítványa által meghirdetett VárosFa Programra.

A facsemeték a Napraforgó „zöld” Óvoda Pillangó, Csiga és Méhecske 
csoportjainak közreműködésével kerültek helyükre. Az ültetésben részt vevő 
gyerekeket Tóth Péter, a Ráckevei Erdészet szakembere, valamint önkormány-
zatunk és az Aries NKft. munkatársai is segítették az alábbi helyszíneken:

- Bucka-tó: 40 db platán, 9 db nyír, 9 db hárs,
- Temesvári utcai óvodaparkoló: 10 db kőris,
- Kossuth Lajos utca 2.: 1 db nyír, 1 db hárs.

Városunk a facsemeték mellett az ültetéshez szükséges egységcsomago-
kat: támasztókarót, takarómulcsot, törzsvédő hálót és rögzítőszalagot is 
nyert a pályázaton.

70 FÁT ÜLTETTÜNK

A Szigetszentmiklósi Vízisport 
Egyesület a már évek óta hagyo-
mányosnak számító és megszám-
lálhatatlan mennyiségű Duna-
takarításra hívta a zölden gondol-
kodókat. Az önkéntes lakosok az 
október 15-i szombat reggelen a 
nap sugaraitól csillámló vízre 
szálltak, hogy megtisztítsák váro-
sunk gyöngyszemét. A tanösvény 
úszóláp, illetve a dunai partszakasz 

több kilométeres hosszán, vízen és 
szárazföldön is gyűjtötték a tájba 
igencsak nem illő műanyag, fém-, 
üveg- és papírhulladék valamennyi 
formáját. 

Gyerekek, felnőttek, családok, 
barátok, profi és amatőr sportolók, 
pedagógusok, önkormányzatunk 
dolgozói, valamennyien vállalták a 
munkát, köztük a már többszöri 
alkalommal részt vevő Tóth János 

„Öcsi” világbajnok kenus, valamint 
Nagy János polgármester.

A délig tartó akció során a kon-
ténerbe ez alkalommal az átlagos-
nál kevesebb hulladék került, hála 
az évenkénti kétszeri takarításnak 
és annak, hogy egyre több lakos-
hoz jut el a figyelemfelkeltő hír. 
A  szemét felszámolása mellett  
legfőbb cél a környezettudatos 
szemlélet kialakítása. 

„…mert mi nemcsak használjuk, 
hanem tisztán is tartjuk a kedvenc 
folyónkat!” – jelmondattal legkö-
zelebb májusban szervez hulladék-
gyűjtést Víg Géza elnök vezetésé-
vel a Szigetszentmiklósi Vízisport 
Egyesület. Ahogy az őszi alkalmon, 
úgy tavasszal is biztosítják majd a 
vízi eszközöket, és a megérdemelt 
ajándék lángosra is számíthatnak a 
résztvevők.

MI NEM CSAK HASZNÁLJUK
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(Veszprémben készült csoportkép, kiegészül-
ve Mika Vierimaa-val, az „Oulu Európa 
Kulturális Fővárosa 2026” igazgatási és 
pénzügyi vezetőjével, valamint Kontra-Solti 
Eszterrel, a Városi Galéria vezetőjével.)

Finn testvérvárosunk, a 250 ezres lélekszámú 
Oulu város és régió képviselői látogattak váro-
sunkba. A találkozó apropója a Veszprémben 
rendezett XV. Magyar–Finn Testvérvárosi Kon-
fe rencia volt, ahol a fenntarthatóság, digi ta-
lizáció és okos városi szolgáltatások, a kreatív 
ipar és kulturális örökség tematika köré épültek 
az előadások. 

Szigetszentmiklóst kiváló példaként említet-
ték a korszerű térinformatikai rendszere miatt.

Oulu városa főszerepben jelenhetett meg, 
hiszen 2026-ban az Európa Kulturális Fővárosa 
címet viseli. A finn delegáltak ennek kapcsán is 

folytatták útjukat Szigetszentmiklósra. Finn ven-
dégeinket a polgármesteri hivatalban fogadtuk, 
ahol bemutatót láthattak városunk nevezetessé-
geiről és a több mint 30 éves Finn–Magyar Baráti 
Kör múltjáról, jelenéről. A második, nálunk töl-
tött napon a Városi Sport csarnokban, a Pitypang 
Óvodában és az Ádám Jenő Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolában is látogatást tet-
tek, keresve és találva közös pontokat. További 
együttműködési lehetőségként a művészeti és 
sportoktatásban egyaránt felmerült a cserediák-
program, illetve a következő évek Summer-
festjein és a 2026-os Kulturális Főváros rendez-
vényein való kölcsönös részvétel.

SZOROSABB TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT

Balról jobbra: Lupa János önkormányzati képviselő, dr. Szacsvay 
Zsuzsanna, a Szigetszentmiklósi Magyar–Finn Baráti Kör elnöke, Kaisa 
Pietilä, Oulu Finn–Magyar Társaságának elnöke, Nagy János polgármes-
ter, Outi Rouru, Oulu önkormányzatának PR- és protokollvezetője, Jak-

sa-La dányi Emma alpolgármester, Ari Heikkinen, Oulu város igazgatá-
si osztályának főigazgatója, Soltiné Radnics Magdolna, a Szi get szent-
miklósi Magyar–Finn Baráti Kör egyik alapítója, és dr. Szilágyi Anita, 
városunk jegyzője.

OULURÓL RÖVIDEN

Finnország legfiatalabb régiója a 
városunkénál közel tízszer nagyobb 
területen fekszik. A természet kö ze-
li ség – ahogyan nálunk is – megha-
tározza az ott élők szabadidős te-
vékenységét. Oulu Észak-Európa 
egyik legnagyobb technológiai és 
innovációs városa, ahol a kutatás-
fejlesztésben előny, hogy a lakos-
ság közel egyharmada rendelkezik 
felsőfokú végzettséggel. 1000-nél 
is több vállalatában a munkaválla-

lók száma meghaladja a 20 ezret, 
de folyamatosan keresnek szakem-
bereket a világ minden tájáról.

Szigetszentmiklóssal összeha-
sonlítva közös jellemző továbbá a 
nagymértékű demográfiai növe-
kedés okozta folyamatos kihívás. 
Ott is állandó igény jelentkezik 
infrastrukturális fejlesztésekre, 
például folyamatos óvodai, iskolai 
bővítésekkel.

A finn technológiai főváros az-
óta „testvérünk”, mióta korábbi 
partnerünk, Haukipudas beleolvadt 

az igazgatásilag közös régióba. 
Hozzájuk képest kicsik vagyunk, de 
szí nes kisvárosunk természeti és 

kulturális kincseire, finom ételeink-
re a 2026-os programokon is 
büsz kék lehetünk majd.
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VIDÁM HANGULAT ÉS TELT HÁZ
,,Nagyon örülök, hogy városunkban az »idősek« 
fiatalos lendülete töretlen, tevékenyen részt 
vesznek a város kulturális életében, pezsgő élet 
van a nyugdíjasklubokban. Ígérem, hogy ennek 
feltételeit továbbra is megteremtjük, nemcsak 
azért, mert szükségünk van önökre, és számítunk 
aktív jelenlétükre Szigetszentmiklóson, hanem 
ezzel is szeretnénk megköszönni azt, hogy önök 
vannak nekünk. Azt kívánom, hogy sokáig adja-

nak még nekünk tanácsokat, meséljenek az éle-
tükről, maradjanak ilyen pozitívak és életvidá-
mak” – emelte ki beszédében Nagy János pol-
gármester az október 3-i Városi Idősek Napján.

Az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI hang-
versenytermében telt ház előtt léptek fel a szi-
getszentmiklósi nyugdíjasklubok, köztük a Lila 
Akác Lila Gyöngy tánccsoportja Horváth Ist-
vánnal, az Őszirózsa Nyugdíjasklub Nefelejcs 

tánccsoportja, a Vidám Fiúk és az Ezüsthárfa 
énekkara Szántó Csabával, valamint a Sonnen-
schein Német Hagyományőrző Kórus.

Városunk polgármestere születésnaposokat 
is köszöntött, Kasuba András Jánosnét, Tóth 
Józsefnét és Gubacsi Miksát, mindhárman 80. 
életévüket töltötték be.

A vidám hangulatú ünnep Venczli Zóra éne-
kes műsorával, majd ajándékosztással zárult.

Szeptember 27-én ünnepelte 90. születésnapját 
Szabó Ferenc, akit otthonában Nagy János 
polgármester köszöntött.

Feri bácsi két gyermekével és három unoká-
jával él Szigetszentmiklóson, sőt, lányával egy 
házban, fiával pedig egy udvarban. Elmondása 

szerint nem akarta, hogy a családja távol éljen 
tőle, ezért akkora házat épített, hogy mindenki 
elférjen benne. 

Feri bácsinak természetesen rengeteg emléke 
van az elmúlt kilenc évtizedről. Mesélt a sport-
múltjáról, a munkáiról, az '56-os forradalomról, 

illetve elmondta a „titkot”: határozottan hisz a 
gyógynövények erejében, hosszú évek óta 3 liter 
gyógyteakeveréket iszik naponta, ennek köszön-
heti, hogy 90 évesen is egészséges, energikus. 
Máig sokat olvas, sőt, még Facebook-profilja is 
van, hogy unokáival ott is tudjon beszélgetni.

FERI BÁCSI 
90 ÉVES
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Kati néni: Mindenki azt kérdezi, mi a titkom. Én 
mindenkinek csak annyit mondok: a szeretet! 
Szeretni és elfogadni mindent és mindenkit, 
valamint adni és adni feltétel nélkül. Egy dolgot 
tettem egész életemben: hittem magamban. 
Hittem, hogy engem soha nem lehet elnyomni. 
Éppen most szelektálom az emlékeimet. 
Rendezgetem, sorrendbe rakom, most sok min-
den előkerült. Pont azt néztem, hogy milyen 
szép lány voltam… 

1927-ben, Katymáron születtem, ami egy 
háromnemzetiségű falu volt. Magyar, német, 
bunyevác. Mire iskolába mentem, már mindhá-
rom nyelvet anyanyelvi szinten beszéltem. 
A sváb alaposságot megtanultam. Amit elkez-
dünk, azt be is kell fejezni. Kifogástalanul. 

4 éves voltam, amikor apám meghalt, félár-
va lettem. Amikor édesanyám másodszor is 
férjhez ment, rövid idő alatt kiderült, hogy az a 
férfi nem hozzá való. Úgy gondolta, hogy en-
gem ebből a családból ki kell vonni, és 1939-
ben kiküldtek Németországba. ’42-ben hazajöt-
tem, hiszen a magyar szívem nem tudott to-
vább távol lenni a hazájától. Végül ’44-ben ki-
menekültünk, de ezt sem bírtam sokáig, hozzá-

mentem egy magyar katonához azzal a feltétel-
lel, hogy hazahoz Magyarországra. Akkor én az 
Angol Vöröskeresztnél voltam alkalmazásban, 
családegyesítő voltam. Ekkor már angolul is 
beszéltem. Fél év múlva hazajöttünk, 11 évig 
éltünk együtt. 

„Életem legszebb ajándéka Évike lányom, 
akit örökbe fogadtunk. Amikor hazavittem, 
letérdeltem és megígértem Istennek, hogy 
az életemet ennek a kislánynak szentelem.”

1955-ben a mostani Heim Pál Kórházban vol-
tam főnővér. Volt ott egy konyhásnő, aki több 
gyereket is szült már, éppen ismét terhes volt. 
Kértem őt, ha kislányt szül, hadd fogadjam 
örökbe. Ráállt. Így lettünk egymáséi Évikével.

1952-ben költöztem Szigetszentmiklósra, 
talán mondhatom, hogy „gyüttmaradt” létemre 
befogadtak és megszerettek az itt élők. Ápolónő 
végzettségem van, Szigetszentmiklós öt körzeti 
orvosát segítettem a munkámmal. Csodás évek 
voltak.

1956-ban az Üllői úti Kilián laktanyában 
voltam, amikor a felkelés volt, ott láttuk el a 
sebesülteket Wittner Máriával. Ott találkoztam 
Maléter Pállal, még integetett a kocsiból, és 
soha többet nem jött vissza. 

Érdekes és értékes embereket ismertem meg 
életem során.

„Ha ma kellene meghalnom, azt monda-
nám, semmi sem drága azért, ami adatott 
nekem. Minden sikerült. És ez a szeretetnek 
köszönhető.”

Kati néni 2022. szeptember 17-én betöltöt-
te a 95-öt. Még mindig Shakespeare-t olvas, 
és ha úgy adódik, Wagnert hallgat. Takarít, 
főz, jól érzi magát a családjával és élvezi a 
csodás életet. Isten sokáig éltesse, Kati néni!

Ünnepeltjeinknek 
további jó egészségben eltöltött éveket 

kívánunk!

95 ÉV JÓSÁG ÉS ELFOGADÁS
Akit Isten a tenyerén hordoz...

Három nyelven beszél, imád olvasni és zenét hallgatni, kedvencei közé tartozik Shakespeare 
és Goethe, zenében pedig mindenevő. Lehet az magyar népzene, cigányzene, de Wagnert is 
szívesen hallgat. Az idős hölgy életének legszebb emléke, amikor kézbe vehette örökbe foga-
dott lányát, Évit. Kati néni azt mondta, Isten a tenyerén hordozza őt, és semmi más titka 
nincs a hosszú életnek, mint a feltétel nélküli szeretet, jóság és elfogadás. A 95 éves Janka 
György Imréné Kati nénit köszöntöttük. Első látásra azt gondoltuk, hogy Kati néni lányát 
találtuk otthon, hiszen eszünkbe sem jutott, hogy a 95 éves hölgy előttünk áll. Talán 70 
évesnek gondoltuk. Elállt a lélegzetünk, és csak néztünk egymásra, hogy akkor ez most hogy 
van? Egy mosolygós, energikus, jóságos tekintetű, kedves hölgy fogadott minket, körülötte 
a családja, akiket instruált, ki mit tegyen, hova üljön, mit hozzon. Aki felé mindenki tiszte-
lettel fordult, akinek szó, kérdés és feltétel nélkül teljesítették kéréseit. Az energia, ami a 
szobában volt, szinte mellbe vágott minket. A 95 éves Kati néni energiája...
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I. korcsoport 1-2. osztályos tanulók: I. helye-
zett: Almási-Füzi Sára Anna, II. helyezett: 
Samu Dorka, III. helyezett: Velkei Sára. 
Különdíj: Szűcs Zselyke. 
II. korcsoport 3-4. osztályos tanulók: I. helye-
zett: Mócsy Málna, II. helyezett: Pelle Fanni 

Sarolta, III. helyezett: Kukulyák Levente. 
Különdíj: Mézes Boglárka. 
III. korcsoport 5-6. osztályos tanulók: I. he-
lyezett: Bokros Hanna, II. helyezett: Kulimák 
Petra, III. helyezett: Gácsi Alíz Panka, Barta 
Krisztián. Különdíj: Nagy Kincső.

IV. korcsoport 7-8. osztályos tanulók: I. he-
lyezett: Hidvégi Henrietta, II. helyezett: Hánka 
Jázmin, III. helyezett: Átyim Noémi.

Gratulálunk minden nevező 
kis- és nagydiáknak!

HOL VOLT, HOL NEM VOLT

…volt egyszer egy XIII. Benedek Elek mesemondó verseny. Október 3-án és 4-én a XVII. Országos Könyvtári Napok keretében városunk könyvtárá-
ban meséltek a bátor iskolások. A pedagógusokból álló zsűri, Fazekas Edit, Kuszenda-Biri Nikoletta, Saáry Piroska és Székely Beáta döntései alapján 
az alábbi diákok részesültek díjakban: 

A Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános 
Iskola 44 tanulója és 6 pedagógusa felejthe-
tetlen tanulmányi kiránduláson vehetett részt 
– olvasható az intézmény beszámolójában. 
Magyar költők, írók, történelmi személyek 
gyöngyszemeit keresték, akik a Máramaros-
Szilágyság területén születtek, éltek.

Követve a Bakancslista és a Rákóczi nyo-
mában Kárpát-medence című útikönyvet, fel-
keresték például Sződemeteren a Kölcsey 
Emlékházat, Erdődön Petőfi Sándor és 
Szendrey Júlia esküvőjének és mézesheteinek 

helyszínét, Deszén a Szent Paraszkiva-temp-
lomot, Felsőbányán az egykori ezüst- és 
aranybányászat városközpontját, hidrológiai 
és geológiai rezervátumát, a koltói temetőben 
gr. Teleki Pál sírját, Désen a Rákóczi-ház meg-
maradt romjait, Kolozsváron a Szent Mihály-
templomot és Mátyás király szülőházát, a 
Babes-Bolyai Egyetemet, ahol a díszteremben 
azokba a székekbe ülhettek, melyekben a kirá-
lyi vendégek is megfordultak. Nagybányán az 
Ásványtani Múzeumban, Adyfalván Ady Endre 
szülőházánál jártak. 

Útjuk leglényegesebb részeként iskolájuk 
névadójának házánál álltak meg, pontosabban 
annak a helyén épült háznál. Bíró Lajos zooló-
gus, néprajzi gyűjtő 1856-ban látta meg a 
napvilágot azon a helyen, ahová most a „bírós 
diákok” elhelyezték emléktáblájukat. Tasnádon 
eddig csak az utca és többnyire néhány helyi 
idős őrzi a természettudós nevét. Ezentúl mél-
tó tábla őrzi emlékét, rajta városunk és isko-
lánk nevével.

A „Határtalanul!” program Gyöngy szemek 
Észak-Erdélyben címmel a Bethlen Gábor 
Alapítvány Zrt. és Magyarország Kormá nyá-
nak támogatásával valósult meg.

NÉVADÓJUK HÁZÁNÁL JÁRTAK
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LAZÁN, AMI KIJÖN AZ ECSETBŐL!

SZÍN-MŰVÉSZET. Beczné Brudi Renáta, Fekete Andrea, Geiszler Magdi, 
H. Tóth Maja, Kenderesi Erika, Lukács Judit, Márkosi Erzsébet, Prekop Géza, 
Somogyi Eszter és Várady Pál festményei borították októberben a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház Aula Galériájának falait. Magukat amatőrnek 
nevező alkotók gondolat- és lélekvilága tükröződött a SZÍN-művészet 
című kiállításon. A Szi get szent miklósi Alkotókör valódi színfoltja városunk 

kulturális életének. Állandó tagjai, a képzőművészet mellett versekkel és 
Márky Zoltán énekeivel, gitárjátékával vezették be a szemlélőt. 

Lupa János, önkormányzatunk Társadalmi Bizottságának elnöke kö-
szöntőjében is jelezte – mint fogalmazott –, hitetlenkedve fogadta el, 
hogy a kiállítók amatőrnek tekintik magukat. Alkotásaikat könnyen befo-
gadható esztétikai élménynek, profi műveknek nevezte.

– ezzel a mondattal indította el Pieronymus 
Kosch grafikusművész az idei, immár XIV. 
AkcióFestészet című délutánt. A magyar festészet 
napja alkalmából tizenkettő plusz egy művész 
munkáját kísérhettük figyelemmel.

A Városi Könyvtár és Közösségi Ház nyitott 
műhellyé vált, ahol testközelből láthattuk a művek 
születését. Az Insula Egyesület és a Városi Galéria 

meghívott alkotói vállalták a kihívást, miszerint 
két óra alatt töltik meg érzéseikkel, stílusjegyeikkel 
a nagyméretű vásznakat. Ecsetet ragadott a pátyi 
Sipos Barbara, a fővárosból érkezett Varga Pat-
ricia Minerva, Luzsicza Árpád, Sinkó Ist ván, 
Székács Zoltán és Vankó István, valamint helyi 
művészeink közül Kosch Verocska, Laszák-
Virág Niko letta, Nagy-Szilvási Gabriella és 

Nádasdy András. Kovács Csaba és Pieronymus 
Kosch, a szigetszentmiklósi Insula Alkotóművészek 
Egye sületének alapítója ajándék portrét és karika-
túrát rajzoltak az érdeklődő vendégekről. Impro-
vizatív gitárelőadásával Makó Béla emelte a 
program hangulatát. Az elkészült alkotások Szi-
get  szent mik lóson maradnak, és száradás után 
vá  rosunk közintézményeinek falait díszítik majd. 
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LECSÓBÓL REPETA
– két verseny, egy fesztivál –

Különös módon alakult az I. Szigetszentmiklósi Lecsó főző Fesztivál, hiszen 
az október 1-jére tervezett eseményt az esőzés miatt Nagy János polgár-
mester kénytelen volt elhalasztani, helyette 0. Lecsófőző Versenyt rendez-
tek. A programokat áttették egy héttel későbbre, de sokakat nem tántorí-
tott el a kellemetlen időjárás, így végül elindult a főzőverseny. Az öttagú 
zsűri – név szerint Laczkovics Lászlóné élelmezésvezető, Palóczi Gyöngyi 
szakácsnő, Gergics Andrea, a Mia Mamma Spring Café tulajdonosa, Hárosi 
Mihály, a Misi Fakanala kifőzde konyhafőnöke, valamint Lakatos Pál, a 
Levendula és Kert cukrászda mestercukrásza és vezetője – az alábbi csapa-
tok főztjeit ítélte a legfinomabbaknak: 1. hely: Rotary Club, 2. hely: Fülöp 
Rally Team, 3. hely: Rühedékek. Különdíjakat a Csípős Piros, az „A” 
Csapat és a Fish Tank Team nevű csoportok vihettek haza. Gratulálunk 
mindenkinek, aki vállalta, hogy a zord idő ellenére is versenybe száll. 

A hivatalos I. Szigetszentmiklósi Lecsófőző Fesztivált október 8-ra ha-
lasztották, ahol mindenki főzhetett, aki nevezett. A hétvége legfinomabb 
lecsóit az Andi és Vendi csapata főzte, második A Lecsó Mészárosai, 
harmadik a Lecsóba Csapó Borbolyák lettek. Különdíjat az Aprajafalva, a 
Sörnyitók, a Szelektív Lecsók és Kertbarátok csapata érdemelt. A díjakat és 

okleveleket Nagy János polgármester és Horváth Mónika főszervező adták 
át. Ezúton is köszönjük a polgárőrök, valamint a zsűritagok: Gergics 
Andrea, Bognár Ákos és Lakatos Pál munkáját.

A főzésen kívül rajz- és sakkversennyel, arcfestéssel, ugrálóvárral, a Dance 
Earth TSE, valamint az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI musicalosztályának 
fellépéseivel, Dog Dancing show-val, a Lazy Twins- és Rex Alex & the Red Hot 
Cherry-koncerttel vártuk önöket, végül Kovács Sándor Manó utcabáljával zártuk 
a napot. Reggeltől velünk volt Kálmán Eszter, aki önként alapított Fotel Projekt 
nevű akciójával olyan fesztiválozókat várt sátrában, akik szerettek volna beszél-
getni, megosztani nehézségeiket, örömeiket. Közel 80 személy talált – ahogyan 
Eszter fogalmaz – „őszinte figyelmet, halló fület, érző szívet és megértést”.

A rendezvény Nagy János polgármesteri keretéből és Horváth Mónika 
főszervező munkájával jött létre. Köszönjük az Auchan Áruház Szi get-
szentmiklós, a Szigetszentmiklósi Polgárőr Egyesület, a Vision Solution Kft., 
az EGOMIR, a Magyar Rescue 4x4, a Magyar Vöröskereszt, a Készenléti 
Mentők Kft. és a Ráckevei Önkéntes Tűzoltóság támogatását.

Találkozzunk a második Lecsófesztiválon is, legközelebb egy év múlva!
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November 13., vasárnap  17.00
Rékasi Károly estje: Szabadság, 
sze relem (Petőfi 200). A magyar 
nyelv napján a nemzet költőjéről, 
Petőfi Sándorról emlékezünk meg. 
Különleges este különleges napra! 
Az előadás Petőfi Sándor születésé-
nek 200. évfordulója kapcsán ké-
szült. Kiemelt cél volt, hogy ne a 
forradalmi életutat dolgozza fel, ha-
nem újat adjon a nézőknek. Meg-
ismer ked hetünk Kerényi Frigyeshez, 
barátjához írt leveleivel, melyeket 
soha nem adott fel a címzettnek, így 
váltak ezek „fiktív” írásokká. Közben 
versek hangzanak el, és a Zene aka-
démián diplomázott Somlai Valé ria 
élő zongorajátékát is hallhatjuk. 
https://petofi200.com/. Jegyek elő-
vételben kaphatóak a helyszínen és 
a sargahaz.jegy.hu-n. Jegyár: 2500 
Ft. Helyszín: Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Ház (VKKH), színházterem

November 17., csütörtök  18.00
Életmódváltó Klub
„A korszakváltás kapujában: 
csa ládi minták és párkapcsolatok 
újrarendeződése”
Előadó: dr. Vaktor Orsolya író, jogász
Jegyár: 900 Ft/felnőtt, 600 Ft/nyug-
díjas, diák. Helyszín: VKKH

November 18., péntek  
18.30–22.30

Nemcsak Jazz Klub 25 éves szü-
linapi gálakoncert a 10 éves 
Vá rosi Sportcsarnokban
Program: 18.30 „Jazzben pezsgő 
borélmények”
Zenél: Horváth Albert és Bóna Alex
Horváth Albert városunkban élő fiatal 
jazz-zongorista. Az „Év Fiatal Jazz 
Zenésze 2020” győzteseként a ver-
seny történetében először nyerte el a 
szakmai zsűri és a közönség díját 
egyszerre. Bóna Alex a IV. Országos 
Jazz-zenei Verseny, ének kategória I. 
korcsoportjának győztese. Felcsen dül-
nek könnyed jazz-sztenderdek, köny-
nyűzenei slágerek, valamint a latin 
világot képviselő bossa novák. Ven-

dég: Gálné Dignisz Éva, a Gál Szőlő-
bir tok és Pincészet borásza. A szi get-
csépi Gál Szőlőbirtok és Pin cé szet 3 
borát kóstolhatják meg. A bo ro kat az 
„Év bortermelője” címet 2013-ban 
nő  ként elsőként elnyerő Gálné Dignisz 
Éva borász ismerteti, miközben a fen-
séges zenei élményt két fiatal tehet-
séges jazzelőadó garantálja. 
19.30 Myrtill és a Swinguistique – 
Az NJK közönségének egyik kedvenc 
formációja újra városunkban. Mi-
cheller Myrtill és zenekara 2011-ben 
alakult, műsoruk a XX. század Fran-
ciaországának hangulatát idézi fel 
francia és angol nyelvű dalokkal, vi-
dám gipsy swing stílusban.
21.15 Kéknyúl – A hetvenes évek 
soul- és funkyzenéjében gyökerező 
tánczenét játszó Kéknyúl egyedülálló 
színfoltja a hazai klub- és fesztivál-
körforgásnak. Jegyár: 3500 Ft/felnőtt, 
3000 Ft/nyugdíjas, diák; arany- és 
ezüstfokozatú támogatójegyek is vá-
sárolhatók a VKKH-ban. Helyszín: Vá-
rosi Sportcsarnok (Szebeni. u. 81.)

November 19., szombat  
9.00–13.00

Őszi Családi Könyvtárnap
A gyerekeknek kézműves foglalko-
zás; Olvass Miklós olvasásnépszerű-
sítő verseny eredményhirdetése; 
„Színezd ki magad!” sarok; Aula 
Könyvtár: kiállítás könyvtárunk leg-
újabb könyvei közül. Ingyenes DVD-, 
hangoskönyv-kölcsönzési lehetőség.
Helyszín: VKKH

November 21.–december 10.
Nemcsak Jazz Klub 25 éves szüli-
napi kiállítása tekinthető meg az 
Aula Galériában. 
Helyszín: Aula Galéria

November 27.–2023. január 22.
Nádasdyak című Művészeti és 
Hely-, Kultúrtörténeti Kiállítás
A Városi Galériában tekinthető 
meg a szigetszentmiklósi Nádasdy 
család szerteágazó története. 
Művészeti alkotásaik mellett váro-

sunk kulturális életére gyakorolt 
hatásuk is megismerhető lesz. 
A ki  állítást a családot és mozijukat 
érintő több évforduló teszi igazán 
aktuálissá ebben az évben.
Helyszín: Városi Galéria

November 27., vasárnap  
9.00–18.00

9.00–18.00 Karácsonyi kirakodóvá-
sár télies ízekkel
9.00 Hurka-, kolbászkóstoló
Töltöttkáposzta-főzés – 12.00 órától 
közös ebéd
10.00 Karácsonyi dallamok – Mező 
fiúk előadása
10.00–13.00 Kézműves foglalkozá-
sok a Városi Könyvtárban
11.00 Nádasdyak című kiállítás meg-
nyitója a Városi Galériában
14.00 Adventi rajzpályázat ered-
ményhirdetés
14.15–16.00 Színpadi programok:
Ezüsthárfa énekkar; Sonnenschein – 
Német hagyományőrző Kórus; Szé-
kely Miklós Városi Kórus; Csillag 
Születik Énekiskola; Ádám Jenő 
Általános Iskola és AMI Színjáték 
Musicalosztály
16.00 Mahó Andrea ünnepi műsora
16.30 Nagy Sándor műsora
17.00 Adventi gyertyagyújtás
Adventi köszöntőt mond: Nagy 
János polgármester
Imát mond: Mádai Tamás pünkösdi 
lelkész
A műsorban közreműködnek:
Zsirmon Zsolt trombitaművész; Ke-
rek Ferenc zongoraművész; József 
Attila Általános Iskola énekkara
Az adventi műsor után forralt borral 
és péksüteménnyel látjuk vendégül 
az ünneplőket!
Helyszín: VKKH előtt

December 3., szombat
 15.00, 17.00

Miklósi Mikulás
Mikulás napja alkalmából idén a 
Mesekocsi Színház A Csudálatos 
Mikulás című előadása lesz látható. 
Helyszín: VKKH, színházterem

December 5., hétfő  18.00
Cinema Sziget Filmklub
Nagykarácsony
Magyar romantikus vígjáték, 
109 perc, 2021
A film főszereplője Arnold, a többszö-
rösen kitüntetett tűzoltó, akinek egy 
balul elsülő romantikus lánykérés kö-
vetkeztében összeomlik az élete. 
Korábbi érdemeire való tekintettel ki-
helyezik egy karácsonyi vásárba 
ügyeletes tűzoltónak, ahol egy iskolai 
előadás előkészületeibe csöppen. 
Arnold utálja ezt a helyzetet: a kará-
csonyi felhajtást álszentnek, a műsort 
pedig idegesítőnek tartja. De a kezde-
ti csaták után megbékél a vásár fur-
csa árusaival és a gyerekelőadás szét-
szórt rendezőjével, Eszterrel. Az érzel-
mileg felfokozott karácsonyi készülő-
dés lassan rádöbbenti, nem csupán a 
tériszonyát kell legyőznie, hogy új 
életet kezdhessen. Rendező: Tiszeker 
Dániel. Fősze rep lők: Ötvös András, 
Scherer Péter, Pokorny Lia. Helyszín: 
VKKH, színházterem

December 6., 13. kedd  
09.30–11.30

Baba-Mama Klub
Helyszín: VKKH, színházterem

December 9., péntek  19.30 
Nemcsak Jazz Klub: HH Klub-NJK 
Little G. Weveel
Helyszín: VKKH, színházterem

December 10., szombat 17.00 
Szigetszentmiklósi Színházi 
Elő adások.
Apácák. Zenés komédia két rész-
ben a Zenthe Ferenc Színház 
előadásában
Információ: Facebook Szigetszent-
miklósi Színházi Előadások oldalon.
Helyszín: Ádám Jenő Általános 
Iskola és AMI Hangversenyterem

A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk! Rendezvényeink 

az érvényes járványügyi szabályok 
szerint látogathatók!

2022. novemberi és decemberi programok
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A Szigetszentmiklósi Kick-box SE 
az olaszországi Jesolóból hozott 
fényes érmeket. A „WAKO Kick-box 
Utánpótlás Világbajnokság 2022” 
versenyen Soltvadkerti Dániel K1-
világbajnok lett, Kolozsvári Enikő 
kétszeres vb-bronzérmes. 

Október első hetében 63 ország 
közel 2000 sportolójának részvéte-
lével került megrendezésre az idei 
világbajnokság, ahol a magyar vá-
logatott tagjaként a Sziget szent-
miklósi Kick-box SE négy harcosa 
lépett küzdőtérre.

Kalmár Hunor older cadett 37 
kg-os súlycsoportban, light con-
tact szabályrendszerben a 16 kö-

zött esett ki. Míg kick-lightban re-
mek küzdelemben legyőzte lengyel 
ellenfelét, és ezzel bejutott a leg-
jobb 8 közé, ahol sajnos ismét 
megállították, ezúttal bolgár ve-
télytársa.

Dobondi Lilla older cadett 46 
kg-ban, kick-light szabályrend-
szerben lépett tatamira. Lilla szu-
performában volt, viszont egy szo-
ros mérkőzés végén sajnos a hazai 
versenyző kezét emelte magasba a 
bíró, így sportolónk a legjobb 8 
között esett ki. Mindkét fiatal szé-
pen küzdött és kiválóan helytállt 
annak ellenére, hogy ez volt az első 
évük korcsoportjukban. Kolozsvári Enikő a junior nők 

70 kg-os súlycsoportjában jeleske-
dett. Mind light contact, mind kick 
light szabályrendszerben taktikus, 
fegyelmezett bunyóval a legjobb 
négyig menetelt, azonban a dön-
tőbe jutás sajnos nem sikerült, így 
munkájának két szépen csillogó 
bronzérem lett a jutalma.

Soltvadkerti Dániel a younger 
juniorok 71 kg-os súlycsoportjá-
ban, K1-szabályrendszerben küz-
dött, ahol először egy ausztrál fia-
talembert győzött le magabizto-
san, egyhangú pontozással. Az 
elődöntő 20. másodpercében egy 

hátsó köríves fejrúgással kiütötte 
szerb ellenfelét. A döntőben pedig 
ismételten pontozással győzedel-
meskedett egy veszélyes bosnyák 
harcos ellen. Dani érett, higgadt 
küzdelmekben bizonyított és meg-
érdemelten állhatott a dobogó 
legfelső fokára, így ő lett az egye-
sület első világbajnoka.

Gratulálunk a versenyzőknek a 
csodás szerepléshez! A családok 
nevében is tisztelettel köszönjük a 
Szigetszentmiklósi Önkormányzat 
támogatását, amellyel verseny-
zőinket segítették a világbajnoki 
szereplésükben.

FANTASZTIKUS SIKEREK JESOLÓBAN
Laszák Zoltán vezetőedző írása
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Immár a XXVI. WKF Karate Diákolimpiát ren-
dezte meg Szigetszentmiklós október 22-én. 
A sportcsarnokban országunk közel 500 általá-
nos és középiskolás diákja lépett tatamira. 
Utóbbiak számára a verseny különösen fontos 
lehet, hiszen az érmek mellé plusz felvételi 

pontokat is szerezhetnek a továbbtanuláshoz. 
A Diák olimpiát 26 évvel ezelőtt a szigetszent-
miklósi Seinchin Egyesület kezdeményezésére 
hozták létre, és már a kezdetektől – a Magyar 
Bajnokság után – hazánk második legkiemelke-
dőbb versenyének számít.

A rendezvényt idén is Nagy János polgár-
mester nyitotta meg, itt volt Harsányi László, a 
Seinchin Egyesület elnöke és Hohl László, akit a 
nap során tiszteletbeli elnökké választottak, hi-
szen oroszlánrészt vállalt az egyesület megala-
pításában.

Helyi kézilabda-egyesületeink, a 
Szigetszentmiklós Női Kézilabda 
Sportegyesület és Sziget szent mik-
lósi Sport Kör hazai felnőtt mér kő-
zései egyazon napon, egymás után 
követve zajlanak az idei szezonban.

Az ilyen első, közös szervezésű 
esemény október 8-án zajlott le. 
Megtelt a lelátó szurkolókkal, a 
négy mérkőzés alatt közel 1000 
ember fordult meg az SZKSK kézi-
labdacsarnokban ezen a napon. 
Egyesületeink utánpótlásgyermekei 
egy hangként járultak hozzá női és 
férfi csapataink sikeréhez. Az ese-
ményen minden érkezőt ajándékok-
kal és meglepetésekkel fogadták, 
valamint félidőben egy rajzverseny 
díjátadójának részese lehetett a 
nagy létszámú közönség.

A programot a megyei férfi 
csapat, majd az U19 korosztályú 
lányok kezdték, mely méltó felve-
zetése volt a délutáni események-
nek. Ezután női NB II. felnőtt mér-

kő zés következett a Ferencvárosi 
TC ellen, ahol nagyon izgalmas 
csata után nyertek a szigetszent-
miklósi lányok. Az eseményt NB I/B 
férfi felnőttcsapat mérkőzése zárta 
az AJKA KK egyesület ellen, ahol 
szintén sikerült a jól megérdemelt 
két pontot megszerezni.

Szeretnénk hagyományt te-
remteni jövőben is a közös mérkő-
zésekkel, ahol meglepetésekkel ké-
szülünk, valamint a mérkőzéseink 
félidejében néhány szurkoló kipró-
bálhatja ügyességét a pályán is, 
különböző játékkal egyesületi 
aján  dékokat is lehet majd nyerni.

Várunk szeretettel minden 
kézilabdabarátot és szurkolót! 

Közös mérkőzéseink mindennap 
16 és 18 órakor kezdődnek, 

a dátumok alább olvashatóak: 
2022. 11. 12., szombat, 
2022. 11. 27., vasárnap, 
2022. 12. 10., szombat.

KÖZEL FÉLEZREN A TATAMIN

ÚJ MECCSPROGRAM 
A KÉZILABDÁSOKNÁL
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A lapban közölt információk lapzártánk idején aktuálisak. 
Megjelenik 16 800 példányban. Főszerkesztő: Farkas Éva. 
Szerkesztő: Germán Melinda. Telefon: 24/505-593 
DTP: EMU Stúdió
Nyomda: EX-KOP Nyomda, Szigetszentmiklós 
ISSN: 1418-1428

A legfrissebb hírekért, kérjük, kísérjék figyelemmel a www.szi get szent-
miklos.hu weboldalt vagy Facebookon a Szigetszentmiklós Város Hiva-
ta los Oldalát, illetve a buszmegállókban kihelyezett InfoPontok tartal-
mát. Videó-összeállításainkat a „Szigetszentmiklós Város Önkor mány-
zata” YouTube-csatornán láthatják.

A programváltozás jogát valamennyi rendező intézmény fenntartja!

IMPRESSZUM

SZIGETSZENTMIKLÓSI GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE: 
45. hét: november 7–13. Melissa Gyógyszertár; 46. hét: november 
14–20. Szent Miklós Gyógyszertár; 47. hét: november 21–27. Regina 
Gyógyszertár; 48. hét: november 28.–december 4. Kígyó Gyógyszertár; 
49. hét: december 5–11. Elixír Gyógyszertár.
Ügyeleti nyitva tartás: H.–p.: 18.00–22.00. Szo.: 12.00–15.00. V.: 08.00–12.00

Elixír Gyt.: 24/444-228, Ősz u. 15.; Kígyó Gyt.: 24/368-461, Bajcsy-
Zs. út II. üzletsor; Melissa Gyt.: 24/517-040, Petőfi S. u. 12.; Regina 
Gyt.: 24/540-915, Tököli u. 99.; Szent Miklós Gyt.: 24/365-700, 
Radnóti u. 4.

2022. SZEPTEMBER HAVI ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK:
Bánkúti Sándorné (1947), Fodor Pál (1947), Áncsán József (1954),
Szabácsikné Bucsek Anna Ildikó (1964), Márk Gábor (1943),
Stummer József (1933), Molnár Gáspárné (1943)

2022. SZEPTEMBER HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Horváth Zsuzsanna Kitti–Papp Dániel; Márkus Zsuzsanna–Hollósi 
László Zsolt; Orbán Réka–Csapó Bálint; Hopka Ildikó–Farkas Gábor;
Csillag Vivien Hajnalka–Telegdi Mihály; Hajós Tímea–Szoltsányi 
György; Cseh Diána–Szabó Zoltán Attila; Burlovits Ágnes–Nagy 
Gusztáv Miklós; Kovács Ágnes Zsuzsanna–Nyiregyházi László; 
Kancsal Nikolett Veronika–Stepán György Rudolf

ANYAKÖNYVI HÍREK




